
Endoskooppien tehokas ja turvallinen kuivaus sekä säilytys. Täyttävät EN 16442 vaatimukset ja 
suositukset endoskooppien turvallisesta säilyttämisestä  pesu- ja desinfiointiprosessin jälkeen. 

Helppokäyttöinen 

Turvallinen 

Hygieeninen 

Hiljainen 

Liitettävissä seurantajärjestelmiin 

Turvallista säilytystä endoskoopeillesi 
Endoskooppien säilytysjärjestelmä on suunniteltu ja 
rakennettu yhdessä gastro asiantuntijoiden kanssa. 

               
Endoskoopit voidaan säilyttää joko pystysuunnassa tai 
hyllyillä: 

• 10 endoskoopin pystysäilytys 

• 5 endoskoopin pystysäilytys  

• 8 endoskoopin kehäsäilytys hyllyillä 

Ominaisuudet 

• Graafinen kosketusnäyttö 

• Ovien lukitus ja ikkunalliset ovet 

• PIN-kooditunnistus 

• Kaksoisilmansuodatus, 0,2 µm steriili suodatin 
endoskooppien kanaville 

• Ulkopuolinen ilman kierto HEPA suodatetulla 
ilmalla.  

• Antibakteerinen pinnoitus 

Scope-Store+ 



Scope-Store+  Endoskooppien säilytys  

Kaksoisilmasuodatus 

Endoskooppien kanaviin kulkee puhdas ilmavirta    
0,2 µm suodattimen läpi.  

Ulkopuolinen ilma kulkee HEPA suodattimen lävitse. 
Tällä järjestelmällä estetään mikro-organismien   
kasvu siten, että endoskoopit voidaan säilyttää jopa 
30 vuorokautta turvallisesti. 

Sisäinen tuuletin ja paineistus takaavat turvallisen 
säilytyksen.  

Ristikontaminaation estämiseksi laitteen sisä- ja  
ulkopinnat ovat pulverimaalattu antibakteerisiksi. 

Laitteessa on oma paineilmakompressori.  

Tämä on suuri etu siihen jos kaappeja on useita ja ne 
kytketty sairaalan omaan paineilmajärjestelmään, niin 
järjestelmän häiriötilanteessa mikään kaappi ei saa 
paineilmaa. 

               

               

Näyttö kun endoskooppi on ladattu paikalle 1, 
muut paikat tyhjiä.  

Painikkeesta All pääsee paikan 1 endoskoopin 
kaikkiin tietoihin ja samasta painikkeesta takaisin. 

Näyttö kun endoskooppi poistetaan 
kaapista. 

Näyttö häiriötilanteessa tai kun endoskoopin 
säilytysaika ylittyy.               

Kosketusnäyttö 

Helppolukuinen, selkeä kosketusnäyttö. Valikosta  
luettavissa käyttäjien tiedot, säilytysajat muut      
tarvittavat tiedot.     
          

Jokainen kuivattava ja säilytettävä endoskooppi     
yksilöidään ja sen paikka on tunnistettavissa näy-
töltä. 

Endoskoopin säilytysaika näkyy graafisella näytöl-
lä, laitteelle voidaan asettaa endoskoopeille mak-
simi-säilytysajat, joiden täyttyessä laite hälyttää.  

Laite myös seuraa ja kertoo kunkin endoskoopin 
kuluneen säilytysajan. Laite hälyttää jos asetettu 
säilytysaika ylittyy. 

Oven lukitus. Oven avaus käyttäjätunnuksella ja     
PIN -koodilla. 

Liitettävissä ulkopuoliseen seurantajärjestelmään. 



Uutuus malli 

• Kaappi 20:lle ENT endoskoopille 

• Endoskooppien paikat kahdessa tasossa 

• Kaappiin saadaan turvallisesti kuivumaan pienet 
kanavattomat endoskoopit 

• Kaapissa samat perustoiminnot kuin muissakin 
Scope-Store kaapeissa 

• Ulko– ja sisämitat samat kuin Scope-Store V10+ 
kaapissa 
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Malli Scope-Store V5 Scope-Store V10 Scope-Store S8 

Tunniste ED/SST/V5 ED/SST/V10 ED/SST/S8 

Kapasiteetti, skooppia 5 10 (2 osainen) 8 

Säilytys Pysty Pysty Kehällä, vaaka 

Sisämitat (KxLxS) mm 1675 x 665 x 450 1675 x 655 x 450  1675 x 555 x 515 

Ulkomitat (KxLxS) mm 1925 x 1010 x 535 1925 x 1730 x 535 1925 x 900 x 605 

Ripustimet Endoskooppitelineet, ulosvedettävät - 

Hyllyt - - Uloskäännettävät hyllyt,   
antibakteerinen käsittely.  
Ruostumattomat korit. 

Ohjaus Värillinen kosketusnäyttö, yksilöity PIN koodisuojaus 

Tulostin Vakiovarusteena lämpökirjoitin 

Sisävalo Vakiovaruste 

Lasiovipaneeli Vakiovaruste 

Ilman syöttö HEPA suodatus ulkopuoliseen ja kanaviin. Puhallin ja kompressori vakio-varuste 

Lisävarusteita 
1. Scope Store +mallit saatavana läpiannettavina  

2. Viivakoodilukija 

3. Mustesuihkutulostin, 

4. Scope Store NET-seurantaohjelma tietokoneelle 

5. HEPA suodattimien virtausmittaus 

6. Kuivauskammion pohjasuoja estämään pitkien endoskooppien kosketus kammion pohjaan  

7. Laaja valikoima adaptereita eri valmistajien endoskoopeille. 

8. USB liitäntä 

9. Ethernet -liitäntä 

10. WIFI -liitäntä 

SCOPE STORE+ monipuoliset mallit 


